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ut for å oppnå politisk, eller egen, gevinst.»
Kommentar side 3 ○ Eva Nordlund
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POLITIKK · 4–5

Øst og vest ypper
seg mot Oslo-makta

Distriktenes næringsavis

Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal i Rogaland tror de planlagte storregionene i øst
og vest blir en maktfaktor som kan utfordre Stortinget.
NÆRINGSLIV · 12–14

Stappet i seg kunnskap
Ingrid Mjelde Gran fra Vestfold (til venstre) og Inger Toril Holte Breien fra Valdres på
pølsekurs.
Foto: Mariann Tvete

temautgaver:

annonseformater og priser 2017
pris		

Format

modulformat

1 modul

11 / 12B		 1 330,-

ikke sidebestemt

1 modul

11 / 12B		 1 925,-

side 1

1 modul

11 / 12B		 1 740,-

side 5

1 modul

11 / 12B 		 1 740,-

baksiden

Halvside

M35B

14 900,-

ikke sidebestemt

Helside

M55

27 100,-

ikke sidebestemt

Helside

M55

35 700,-

side 5

Dobbeltside

M55*2

44 700,-

plassering

Modulformater Side 1 og Baksiden:
11, 11b, 12, 12b, 13, 13b, 14, 14b, 15, 15b

17. februar

rubrikkannonser - hver onsdag og lørdag
kr 11,90 pr. sp.mm
kr 8,90 pr. sp.mm

- Skole/Utdanning +
Jakt/Villmark/Utmarksforvaltning

17. mars
- Ekstradistribusjon
		 Skole/Utdanning + Energi/Miljø
31. mars
- Ekstradistribusjon
		Jakt/Villmark/Utmarksforvaltning
07. april
- Påskeavisa med ekstradistribusjon
		Skole/Utdanning
11. august

- Jakt/Villmark/Utmarksforvaltning

08. september - Ekstradistribusjon i forb. med Dyrsku’n
13. oktober

Vanlig rubrikk s/h
Fargetillegg		

Det var farselignende tilstander da
Nofima på Ås holdt pølsekurs.

- Skog/Utmarksforvaltning

10. november - Ekstradistribusjon
Skole/Utdanning + Energi/Miljø

Bestill 3 innrykk av samme rubrikkannonse - betal for 2!

tuntorget
Formatannonse s/h
Formatannonse farger
Linjeannonse				
Helside farger			
Halvside farger			

kr
kr
kr
kr
kr

28,10 pr. sp.mm
36,00 pr. sp.mm
80,00 pr. linje
47 000,25 050,-

Ferieguiden

- Hver lørdag - 13. mai - 19. aug

Annonse på Tuntorget betyr annonse i Bondebladet
på torsdag og i Nationen på fredag.

spaltemål
Tekstside (modul):
46 mm - 96 mm - 146 mm - 196 mm - 246 mm
Rubrikkside:
38 mm - 80 mm - 122 mm - 164 mm - 206 mm - 248 mm

Alle priser er eks. mva

www.nationen.no

bestillings- og materiellfrist
Innen kl. 12.00 to virkedager før utgivelse. Dødsannonse: Innen kl. 12.00 virkedagen før utgivelse
Temautgaver: Egne frister. Tuntorget: onsdag i uken før innrykk
vikeregel
Helsider prioriteres foran andre formater på side 5 ved bestilling tidligere enn 7 dager før ordinær
bestillingsfrist.
bilag
Vi gir deg pris på bilag etter form, vekt og antall. For mer informasjon, ta kontakt med din faste
kontaktperson i annonseavdelingen eller ring 21 31 44 44.
utforming / endring av annonsemateriell
Produksjon og endring av annonsemateriell faktureres kr 850,- per påbegynt time.
materiell
Materiell leveres på e-post: annonse@nationen.no
NB! Alt materiell må merkes: Nationen og innrykksdato. Annonsene må leveres elektronisk, enten
som høyoppløselig PDF eller som vedlegg med alle løse elementer. Filene må være komplette og
inneholde alle fonter og illustrasjoner.
Alle fargeillustrasjoner skal være i CMYK. Minimum oppløsning på bilder: 300 dpi.
betingelser
Avisen er ikke ansvarlig for feil i annonsen dersom originalen er mangelfull eller ikke blir levert til avtalt tid.
Erstatning er begrenset til annonsens pris.
Avbestilling av annonse senest to virkedager før utgivelse.
Avbestilling av bilag senest to uker før utgivelse.
Betalingsfrist: Per 14 dager fra fakturadato.
trykkeri
Nr1 Trykk AS, Rosevn. 1, 2007 Kjeller ∙ Tlf. 63 80 50 80
Avisa trykkes i avisrotasjon på 45 g. papir

annonsebestilling
Annonseavdelingen
Tlf: 21 31 44 44
annonse@nationen.no
eller din faste kontaktperson i Tun Media.

betingelser

Annonsøren er ansvarlig for at annonsens innhold og utforming er i overensstemmelse med norsk lov, god
markedsføringsskikk og god reklameskikk. Tun Media AS har intet ansvar for innholdet i annonsen, og vil
holde annonsøren ansvarlig for evnt. tap og skader som Tun Media AS påføres som følge av annonsen.
Tun Media AS’ maksimale erstatningsansvar er oppad begrenset til annonsens kostpris. Annonsøren plikter
å innlevere annonsen i avtalt format og innen angitte frister. Tun Media AS har ikke plikt til å ta inn annonser
som kommer inn etter angitte frister. Ved for sen levering ytes ingen refusjon av betaling for annonsen.
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